Новости в АПИС ПРАВО през м. май 2021 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени закони:





ИЗБОРЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за съдебната власт

Международни актове:


МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби,
1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове
Нови подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 07.05.2021 г. за приемане на План за развитие на
въоръжените сили на Република България до 2026 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 17.05.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021
г.

Правилници:


ПРАВИЛНИК за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на
стратегически карти за шум и планове за действие

Наредби:



НАРЕДБА № 10 от 26.04.2021 г. за специфичните изисквания към производството на
храни от животински произход в кланични пунктове
НАРЕДБА № 8 от 27.04.2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за
буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен
собствен капитал

Други:










ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 29.04.2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 20.05.2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 5 от 27.04.2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 11.05.2021 г. по конституционно дело № 15 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 7 от 11.05.2021 г. по конституционно дело № 4 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 4931 от 19.04.2021 г. по административно дело № 1803 от 2021 г.
УКАЗ № 129 за назначаване на служебно правителство от 12.05.2021 г.
УКАЗ № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12.05.2021
г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.
УКАЗ № 131 за назначаване, считано от 12.05.2021 г., на Централна избирателна
комисия

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз

Правилници:





ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по
поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и
контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна
държавна собственост
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

Наредби:











НАРЕДБА № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани
от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти
НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите
НАРЕДБА № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената
стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по
възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз
НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху
добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на
Европейския съюз
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални
устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между
Прокуратурата на Република България и военната полиция

Заповеди:


ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

Други:


ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Отменени подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на
въоръжените сили до 2020 г.

Наредби:



НАРЕДБА № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на
суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното
транспортиране и пускане на пазара
НАРЕДБА № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Министерство на финансите


КОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА на Република България 2021-2023 г.

Министерство на здравеопазването







НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г.
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за психично здраве на гражданите на Република България
2021 – 2030 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-273 от 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични
мерки на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-274 от 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични
мерки на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-350 от 17.05.2021 г. за създаване на организация за приоритетно
доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари
ЗАПОВЕД № РД-01-354 от 18.05.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични
мерки относно влизането на територията на Република България, считано от
19.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Министерство на земеделието, храните и горите


УКАЗАНИЯ към бизнес операторите, стопанисващи обекти регистрирани или одобрени
по реда на Закона за храните, по прилагане на противоепидемичните мерки във
връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита здравето на
гражданите, на основание т. II от Заповед № РД-01-220/8.04.2021 г. на Министъра на
здравеопазването

Министерство на труда и социалната политика
Писма и указания








ПРОЕКТ "Алтернатива за теб" - 2021
ПРОЕКТ "Адаптация към новите условия" - 2021
ПРОЕКТ "Ново начало за работа - 3" - 2021
ПРОЕКТ "СКОРОСТИ" (Специализирано Комплексно Обучение за Реализация,
Осигуряваща Стаж и Трудова Интеграция) - 2021
ПРОЕКТ "Възможност за реализация" - 2021
ПРОЕКТ "Хоризонти 6" - 2021
ПРОЕКТ "Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България" - 2021

Министерство на образованието и науката


ЗАПОВЕД № РД09-1022 от 29.04.2021 г. за утвърждаване на Списък със специалности,
за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет



ЗАПОВЕД № РД09-1028 от 29.04.2021 г. за организиране на обучение от разстояние в
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии

Комисия за финансов надзор
Надзор на инвестиционната дейност


НАСОКИ oтносно изискванията за оповестяване съгласно Регламента относно
проспектите (ESMA 32-382-1138)

Национална здравноосигурителна каса


КРИТЕРИИ И РЕД за определяне на изпълнители на болнична медицинска помощ за
времето на обявено извънредно положение, съответно на извънредна епидемична
обстановка съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., неразделна
част от методиката по чл. 344, ал. 1, т. 6 от Националния рамков договор за
медицинските дейности 2020 – 2022 г.

Комисия за защита на личните данни


СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-14/2021 г. от 28.04.2021 г. относно
предложение от Държавна агенция "Архиви" към "Български пощи" ЕАД за предаване
на писмата от конкурса "Най-красиво писмо до Дядо Коледа"

Централна избирателна комисия









РЕШЕНИЕ № 8-НС от 13.05.2021 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за
изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 14-НС от 14.05.2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на
избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните
избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11
юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 19-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК относно определяне на условията и реда
за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 11
юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК относно изисквания към организацията и
технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на
Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на партии и коалиции
в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 34-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК относно обявяване на местата, в които ще
се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 3 и прогнозния брой секции във
всяко място
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